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18 september 2022 

 

Werkzaamheden hole 16 en 17 

 

Op hole 16 en 17 wordt momenteel een verbeterd 

drainagesysteem aangebracht, waardoor de 

fairways van deze holes ook in natte perioden 

beter te bespelen zijn. 

 

Als gevolg hiervan zullen de komende tijd zowel 

hole 16 als hole 17 gesloten zijn. Op hole 16 duren 

de werkzaamheden ongeveer 1 week. Op hole 17 

gaat dit langer duren. 

 

Desondanks kun je qualifying kaarten lopen: 

 

• De nieuwe WHS regels staan toe dat de 18 

holes baan qualifying blijft.  

Loop je een qualifying kaart, dan noteer je bij 

de gesloten holes een netto par (2 stableford 

punten). 

• Speel je 9 holes dan is de eerste lus (hole 1 t/m 

9) qualifying maar de tweede lus (hole 10 t/m 

18) niet. 

 

Omdat het onderhoud op hole 17 lang gaat duren, 

wordt deze in verkorte versie weer speelbaar 

gemaakt. Voor de fairwaybunker wordt een 

winterhole geplaatst, waarmee de hole ongeveer 

100 meter korter wordt en deze alleen "voor de 

fun" kan worden gespeeld. De score voor deze 

hole is altijd netto par. 

 

 
 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

Op dinsdag 22 november wordt de ALV gehouden. 

Noteer deze datum vast in je agenda! 

 

 

Eclectic wedstrijden 

 

Wie wil de Eclectic kampioen van Golfclub 

Bergvliet worden? Schrijf je dan in voor de Eclectic 

themawedstrijden!  

 

Zomer 2022 staat nu al in ons geheugen gegrift als 

bijzonder. Niet alleen om de historische 

gebeurtenissen in de wereld, de lange hete droge 

zomer, maar ook vanwege onze verlaagde 

handicaps. Is het jullie ook zo vergaan? Ballen die 

toch al gauw 20 tot 30 meter verder rolden door 

de hyperdroge fairways. We wensen het gras en 

de greenkeepers alle succes met het herstel.  

Nu de meteorologische herfst is gestart heeft de 

regen zijn weg gevonden in onze richting. Dat 

betekent dat de condities normaliseren en we 

weer "normaal" scoren. 

 

Je kunt nog één keer los gaan en de topscore van 

het jaar 2022 maken in de Eclectic serie. Schrijf je 

nu in. De data: 

Eclectic 1  zaterdag 22 oktober 2022 

Eclectic 2  zondag 6 november 2022 

Eclectic 3  zaterdag 19 november 2022 

 

De wedstrijdvorm is Resultaatgericht Eclectic: in 

wedstrijd 1 scoor je gewoon stableford, in 

wedstrijd 2 verbeter je je scores en in wedstrijd 3 

kun je je scores nogmaals verbeteren. Zo krijg je je 

allerbeste kaart ever! Met scores tot 46 

stablefordpunten zonder duikboot genoemd te 

worden…..  

 

De Eclectic wedstrijdcommissie,  

Anja, Conny en Agnes 

 

 

 



 

2 / 2  

Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet. 

 

 

Jeugdclubkampioenschap par3 baan 

 

Op zondag 11 september heeft de jeugd gestreden 

om het Clubkampioenschap Par3 Stableford. 

De wedstrijd ging over 18 holes en met een goed 

deelnemersveld was ook dit weer een leuke 

wedstrijd.  

 

De uitslag 

 
 

De winnaars  

 
 

en de winnaressen 

 
 

 

Clubkampioenen Strokeplay 

 

In het weekend van 3 en 4 september streden 

onze leden om het Clubkampioenschap 

Strokeplay. Bij de dames werd Celine van Veen net 

als vorig jaar clubkampioen, bij de heren werd dit 

Cock van As. 

 

 
 

Daarnaast streden dames en heren met handicap 

van 18 t/m 36 om het kampioenschap Bergvliet 

Mix . Winnaar hier werd Theo Machielsen. 

 

 
 

 

Clubkampioenschap Matchplay Jeugd 

 

Op zondag 25 September strijdt de jeugd om het 

Clubkampioenschap MatchPlay. 

De finale bij de jongens wordt gespeeld door Teun 

de Vos en Lars de Wit.  

Bij de meisjes spelen Celine van Veen en Stacey 

van der Vliet de finale. 

 

Wedstrijdverslagen lezen? 

 

Deze vind je op de website, niet alleen van de 

hiergenoemde wedstrijden, maar ook van bv. de 

WAC en de Ladiesday. 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/actueel

